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چكيده
هدف از مقاله حاضر ارائه الگوی مدیریت سود با توجه به شرایط کشور ایران میباشد .در این
رابطه پژوهش حاضر به کمک روش کیفی نظریه داده بنیاد چند وجهی و از طریق مصاحبه نیمه
ساختار یافته با  ۴۱نفر از خبرگان حرفه حسابداری ایران که به روش نمونهگیری نظری انتخاب
شده است ،موفق به ارائه الگوی مدیریت سود که در برگیرنده شرایط علی ،مداخلهگر ،بسترساز و
راهبردهای مربوط به مدیریت سود و پیامدهای آن گردید .پیش از این تحقیقات برای مدلسازی
مدیریت سود با روش های مقداری انجام گرفته است و استفاده از روشهای کیفی در معرفی عوامل
مؤثر و انگیزههای مدی ران در مدیریت سود در ایران مورد توجه واقع نگردیده است؛ و این مورد هم
از نظر دانش افزایی و هم توسعه نظریهای موجود در حوزه مدیریت سود بیتأثیر نیست.
واژههای كليدی :نظریه داده بنیاد ،نظریه داده بنیاد چند وجهی ،مدیریت سود تعهدی ،مدیریت
سود واقعی.

 -1گروه حسابداری  ،واحد بینالمللی کیش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کیش ،ایران.
 -2گروه حسابداری ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران .نویسنده مسئولHejazi33@gmail.com .
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 -1مقدمه
یکی از نگرانیهای عمده علیرغم کنترل هایی که توسط قوانین و مقررات متعدد مقرر شده،
مدیریت سود می باشد .مدیریت سود نقطه مقابل حقیقت است بنابراین به نظر میرسد برای
یادگیری گفتن حقیقت به منظور درک انگیزه های مدیریت سود مفید است .مدیران ممکن است
انگیزههایی برای جلوگیری از مدیریت سود داشته باشند زمانی که انتظار مزایای بیشتر و هزینههای
کمتری بعد از افشای سود واقعی دارند (ال دیری .)۸7۴۲ ،۴اغلب ،محققان انگیزهها را به سه دسته
( )۴شرایط قرارداد بین شرکت و ذینفعان؛ ( )۸قیمت سهام و شرکت و ( )9برخورد با نمایندگان
قانون تقسیم کردهاند (ایگم .)۸77۸ ،از آنجا که پدیده مدیریت سود بهطور مستقیم قابل اندازه-
گیری نیست ،اهمیت تبیین مدلی مناسب برای کشف و اندازهگیری آن که مبتنی بر روش کیفی
باشد ،بسیار حائز اهمیت است .تمامی مدل های برآورد مدیریت سود که تاکنون ارائه شدهاند،
مقداری و متناسب با شرایط کشورهای غربی میباشند ،در حالیکه رویههای حسابداری ممکن
است تحت تأثیر عوامل محیطی متعددی نظیر فرهنگ ،مذهب ،سیستمهای قانونی ،قوانین مالیاتی،
وابستگی های سیاسی و اقتصادی کشورها ،سطح آموزش ،سطح توسعهیافتگی اقتصادی و منابع
تأمین سرمایه از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشند (مرادی)۴91۱ ،؛ بنابراین ممکن است
مدلهایی که بهمنظور برآورد مدیریت سود در سایر کشورها ارائه شدهاند ،بر پیشفرضهایی استوار
باشند که در ایران مصداق ندارند .لذا ،با توجه به ماهیت پیچیده مدیریت سود ،شرکتها با عنایت
به شرایط و انگیزه هایی که دارند ،از الگوهای مختلفی برای مدیریت سود میتوانند استفاده نمایند.
اکثر تحقیقات صورت گرفته در ایران در حوزه مدیریت سود بر اقالم تعهد غیر اختیاری تأکید
داشته است (حجازی و همکاران .)0۱ ،۴91۱ ،درحالیکه مدیریت سود با استفاده از روشهای
کیفی ،از جامعیت بیشتری برخوردار است .همچنین از بازنگری مطالعات انجام شده ،در پایگاههای
اطالعاتی معتبر همچون پروکوئست مشهود است بررسی جامعی از عوامل تأثیرگذار بر مدیریت سود
به روش کیفی صورت نگرفته و عالوه بر این در ایران تاکنون مدیریت سود با استفاده از روشهای
کیفی که همه اشکال مدیریت سود را در نظر گرفته باشد و همچنین متناسب با ویژگیها و شرایط
حاکم بر شرکت های ایرانی باشد ،ارائه نگردیده است که نوآوری اصلی پژوهش حاضر میباشد و از
معدود پژوهشهای انجام شده در کشورهای درحال توسعه است .تا بتوان عالوه بر گسترش دانش
موجود ضمن کوشش برای شناخت مفهوم آن ،بستر ،عوامل علی ،عوامل مداخلهگر ،راهبردها و
پیامدهای مدیریت سود شناسایی شود تا روشن شود مدیرت سود در شرکتها به چه صورت و با
چه هدفی و عوامل مؤثر بر مدیریت سود و روشهای انجام مدیریت سود چیست.
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 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
ادبیات مدیریت سود تئوری نمایندگی را به عنوان چارچوب نظری اصلی خود فرض کرده است؛
زیرا دستکاری اطالعات حسابداری را میتوان به عنوان نتیجه ای از تضاد نمایندگی معنی کرد (پیوا
و همکاران)۸7۴1 ،؛ بنابراین انگیزههای متفاوتی که ایجاد میشود ناشی از انواع متفاوتی از تضاد
است .تئوری نمایندگی مبتنی بر تفکیک مالکیت و مدیر (نماینده)است .بدین معنی که نتایج در
تضاد هستند و عدم تقارن اطالعاتی بین مالک و مدیر وجود دارد .دومین نوع از تضاد نمایندگی
مرتبط با ساختار مالکیت و شامل تضاد منافع و عدم تقارن اطالعاتی بین اکثریت سهامداران که
تصمیمات مدیریتی را کنترل میکنند و سهامداران اقلیت است؛ که مربوط به شیوههای مدیریت
سود رو به پایین در جهت کاهش توزیع سود سهام و افزایش تأمین مالی خاص شرکت است.
سومین نوع از افزایش تضاد بین سهامداران و مالیاتدهندگان است و نوع چهارم از تضاد نمایندگی
بین دولت و شرکت است دولت به بنگاههای خصوصی نیاز دارد تا نیازها و خواستههای شهروندان را
مستقیماً و از طریق تولید محصوالت و خدمات و غیرمستقیم از طریق تولید درآمد مالیاتی برآورده
سازد .در خصوص درآمد مالیاتی عالیق متفاوت و مخالفی وجود دارد و عدم تقارن اطالعاتی وجود
دارد؛ بنابراین سبب مدیریت سود کاهشی با هدف کاهش مالیات که شرکت باید برای تولید
پرداخت کند میشود (جاوانا ۸و همکاران.)۸7۴1 ،
 -1-2پيشينه تحقيقات داخلی
گرچه مطالعات و بررسی های انجام شده در زمینه موضوع تحقیق ،اکثریت مبتنی بر روش کمی
می باشد اما در ادامه به برخی مطالعات مربوط اشاره میشود .در مطالعهای محققان رابطه معکوس و
معنادار بین اقالم تعهدی اختیاری خاص شرکت و بازده غیرعادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران یافتند (ودیعی و ساعی .)۴91۲ ،همچنین در پژوهشی دیگرر ولری
زاده الریجانی و همکاران ( )۴910بیان نمودند که بین افشای گزارش کنترلهای داخلری حراکم برر
گزارشگری مالی و مدیریت سود ،رابطه منفی معنادار ولیکن ،بین افشای گزارش کنترلهای داخلی
و هزینه های نمایندگی و نیز بین مدیریت سود و هزینههای نماینردگی رابطره معنریداری مشراهده
نگردید .اسماعیل زاده و کیوان فر ( )۴910نشان دادند که استحکام مدیریت موجب کاهش مردیریت
سود و همچنین سبب کاهش تأثیر منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت میگردد.
باغومیان و همکاران )۴911( ،نشان دادند که بین رکود اقتصرادی و مردیریت سرود شررکتهرا
رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد .خدامی پور و همکاران ( ،)۴ ،۴910به این نتیجره رسریدند کره
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ذینفعان شرکت می توانند از محافظهکاری و مالکیت سهامداران نهرادی بره عنروان دو ابرزار کارآمرد
جهت محدود کردن فرصت های مدیریت سود استفاده کنند .در پژوهشری دیگرر سساسری و حسرنی
( )۴91۱بیان داشتند مدیران با سطح دینداری باالتر توجه ویژهای به مدیریت سود واقعی نسبت بره
مدیریت سود تعهدی دارند و هنجارهای اجتماعی مکانیزمی برای کاهش تضاد نمایندگی بره وجرود
میآورد.
 -2-2پيشينه تحقيقات خارجی
اگر چه مدیریت سود شامل بسیاری از دیدگاههای رفتاری است اما مطالعرات کمری ،در ادبیرات
آن از نظر کیفی مورد بررسی قررار گرفتره اسرت .بره نقرل از ال دیرری ( ،)9۲ ،۸7۴۲مشرهورترین
مطالعه در این حوزه مطالعه شامل مطالعه گراهام و همکاران است که با استفاده از مصراحبه عمیرق
از م دیران مالی ،نشان دادند که بیشتر مدیران نمونه مورد نظر بره منظرور دسرتیابی بره سرود خرود
تمایل به استفاده از مدیریت سود واقعی نسبت به دستکاری اقالم تعهدی دارنرد .همچنرین مردیران
تمایل بیشتری هم به هموارسازی سود دارند( .گراهام و همکراران .)۸77۱ ،در تحقیرق دیگرری دی
جونگ و همکاران ( ،)۸7۴۱نشان دادند که تحلیل گرها بر اثر مدیریت سود بر قیمت سرهام شررکت
معتقدند و بنابراین شرکت ها سود را برای تحقق معیارهای سرود و افرزایش ارزش شررکت مردیریت
می کنند .عالوه بر این نایدو و پاتل به مقایسه روش کمری و کیفری بررای شناسرایی مردیریت سرود
پرداختند .تفاوت نتایج دو روش به نظرات متفاوت هستیشناسری و معرفرتشناسری مررتبط اسرت
بنابراین بیان نمودند نتایج حاکی از برتری مدل نیست (نایدو و پاتل.)۸7۴9 ،
سوسانتو و همکاران ) ۸7۴1( 9بیان نمودند که برنامههای مالکیت سهم کارمند ،سودآوری،
اندازه شرکت و سن شرکت بر مدیریت سود اثرگذارند .چو و چان ،) ۸7۴۲( ۱بیان نمودند رابطه
منفی بین مدیریت سود واقعی و برخی از ویژگیهای مدیرعامل از قبیل دوره تصدی مدیرعامل،
مدیریت کمیته حسابرسی و سطح تالش مدیریت وجود دارد .همچنین سطح باالی پاداش
مدیرعامل باعث افزایش مدیریت سود واقعی میشود .زاالتا ۱و همکاران ( )۸7۴۲بیان نمودند نسبت
وجود کارشناسان مالی زن در کمیته حسابرسی مدیریت سود را کاهش میدهد .یافتههای هوانگ و
سان )۸7۴0( 1بیان کننده این مطلب است که مدیران با توانایی باال کمتر درگیر مدیریت سود
واقعی هستند و مدیران با توانایی برتر اثر منفی مدیریت سود واقعی را بر عملکرد آینده شرکت
کاهش میدهند .همچنین ماکتیانتو ( ) ۸7۴0پژوهشی با هدف بررسی اثر استراتژی شرکت بر
مدیریت با استفاده از مدل استوبن  ،۸7۴7مدل هزینه و مدل اقالم تعهدی انجام داد و نشان داد
که جهت استراتژی بر رفتار مدیریت سود تأثیرگذار است .جیانگ و همکاران ( )۸7۴1در پژوهشی
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بیان نمودند در صورتی که رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل یکی باشد این امر باعث میشود که
صورتهای مالی را بر اساس دانش حرفهای خود دستکاری کنند.
 -3سؤاالت تحقيق
مسئله پژوهش حاضر این است که عوامل تأثیرگذار برر مردیریت سرود در ایرران چیسرت و چگونره
می توان این عوامل را با استفاده از نظریه داده بنیاد چند وجهی به صورت مدل متناسرب برا شررایط
ایران سازماندهی نمود؟ بنابراین این تحقیق به دنبرال یرافتن پاسرخ علمری بررای سرؤالهرای زیرر
میباشد:
سؤال اصلی:
 الف) مؤلفههای توضیحدهنده در مدیریت سود کدامند
 ب) روابط بین مؤلفههای توضیح دهنده چگونه است و منطق این روابط چیست.
 ج) چه مدلی این روابط را تبیین میکند.

 -4روششناسی پژوهش
 -1-4روش پژوهش
روش های کیفی برای پرده برداشتن از پدیده هایی که کمتر شناخته شردهانرد ،دیردن اینکره در
پشت آنها چه نهفته و برای کسب نگاهی نو درباره آن چیزهایی کره میزانری از آگراهی دربرارهشران
وجود دارد ،به کار گرفته میشوند .یکی از روشهای مهم کیفی نظریهپردازی داده بنیاد مریباشرد و
روشی است که هدف آن شناخت و درک تجارب افراد از رویدادها و وقایع در بسرتری خراص اسرت
(استراوس و کوربین .)۴11۲ ،هدف از این پژوهش شناخت و درک تجارب افراد در زمینره مردیریت
سود به منظور دستیابی به مدل جامع میباشد .با توجه به اینکه در کشرورمان تحقیقری مبتنری برر
روش کیفی برای تدوین مدل مدیریت سود انجام نشده ،لذا در پژوهش حاضر به منظور دستیابی به
مدل مناسب مدیریت سود از روش نظریه پردازی زمینه بنیاد استفاده شرده اسرت .همچنرین بردین
سبب که شرایط محیطی ،قوانین و سازوکارهای نظارتی و  ...در ایران دارای ویژگیهای خراص خرود
میباشد استفاده از روش فوق ضرورت بیشتری مییابد .در این نظریهپرردازی بره طرور کلری چهرار
رویکرد وجود دارد .رویکرد گلیزر (کالسیک) ،رویکرد اشرتراوس و کروربین ،رویکررد سراختارگرایانه
چارمز و رویکرد نظریه داده بنیاد چند وجهی (مالتی گراندد تئوری) گلدکول و کرونهلم .0دو رویکرد
اول استقرایی است و تفاوت آنها در فرآیند و ساختار پژوهش خصوصاً مراحل کدگرذاری داده اسرت.
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رویکرد سوم ساختارگرایانه ،عالوه بر بحرث اسرتقرا و اسرتفاده از اسرتنتاج بررخالف دو رویکررد اول
تأکید زیادی بر بهترین تبیین پیشینه پژوهش و مطالعه گذشته قبل از انجام پرژوهش دارد .ایرن در
حالی است که دو رویکرد اول بیشتر تأکید بر ذهن خالی در انجام پژوهش دارند (نصرر و همکراران،
 .)۴91۲اخیراً گلدکول و کرونهلم  ۸7۴7رویکرد نظریه داده بنیاد چند وجهری را برا بررسری نقراط
قوت و ضعف تئوری داده بنیاد مطرح کردهاند که تکمیرل تئروری داده بنیراد را از طریرق زمینرهدار
شدن تئوری به روش های چندگانه نشان می دهد؛ بدین معنا که ما تئوری کشف شرده از روش داده
بنیاد را از طریق مأخذ دیگر داده ها تکمیل می کنیم تا تئوری کشف شده هم از لحاظ تجربی (روش
نمونه گیری نظری) و هم از لحاظ تئوریک (مقایسه با تئوریهای پیشین) اشباع یا به چالش کشریده
شود .در نتیجه آنها عالوه بر گراندینگ تجربی مرسوم ،دو گراندینگ دیگر شامل گراندینگ نظرری و
داخلی را به صورت جداگانه به فرآیند نظریه داده بنیاد اضافه نمودنرد و بره نظرر محققران پرژوهش
حاضر بر غنای پژوهش افزودند .به همین دلیل در پژوهش حاضر از رویکرد چهارم ،نظریه داده بنیاد
چند وجهی (مالتی گراندد) استفاده شده است .پژوهش حاضر تالش دارد تا به کمرک رویکررد داده
بنیاد چندوجهی به بررسی مدیریت سود پرداخته و عوامل مرؤثر برر مردیریت سرود را متناسرب برا
شرایط ایران شناسایی و یک مدل جامع ارائه نماید .مراحل فرآیند توسرعه نظریره داده بنیراد چنرد
وجهی عبارت است از( :گلدکول و کرونهلم)۸7۴7 ،
 )۴اولین مرحله بازتاب حوزههای مورد عالقه پژوهش و تجدید نظر
 )۸دومین مرحله خلق نظریه میباشد که در برگیرنده چهار گام است:
گام اول :کدگذاری استقرایی – معادل کدگذاری باز میباشد( .برای کشف مؤلفههای توضیحدهنرده
مدیریت سود استفاده شده است).
گام دوم :پاالیش مفاهیم از طریق ،جدول راهنمای ارتباط شرطی اسکات و هاول ( )۸77۲است .گام
سوم کدگذاری الگویی -معادل کدگذاری محوری (تعیین مقوله اصلی و روابط بین مؤلفههای کشف
شده) می باشد .در گام سوم پارادیم سه وجهی اشرتراوس و کروربین  ۴11۲شرامل شررایط ،عمرل و
عکسالعمل و پیامد میباشد؛ و در ویرایش  ۴117اشتراوس و کوربین از مردل پیچیردهترری شرامل
مفاهیم علی ،پدیده ،زمینه ،شرایط مداخله گر ،راهکار و پیامد استفاده کردند که در پرژوهش حاضرر
مورد استفاده قرار گرفته است .گام چهارم :تلخیص نظریه – معادل کدگذاری انتخابی و تشکیل یک
یا چند هسته مرکزی می باشد (طراحی مدل پارادایم مدیریت سرود برا بیران منطرق روابرط کشرف
شده).
 )۴مرحله سوم ،شفافسازی مبتنی بر دادهها که شامل تطرابق نظرری ،تائیرد اعتبرار دادههرای
تجربی به صورت شفاف و ارزیابی انسجام نظری میباشد.
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 -2-4روشهای گردآوری شواهد و ساخت دادهها و نمونه
در پژوهش حاضر با توجه به استفاده از نظریره داده بنیراد چنردوجهی ،ابتردا از طریرق مطالعره
کتابخانه ای و پایگاه اطالعاتی معتبر ،مبانی نظری برای تعیین موضوع و مفراهیم بنیرادی گرردآوری
می گردد .سسس از مصاحبه برای بسط مبانی نظری ،شناسایی مؤلفهها و نهایتاً تدوین مدل مفهرومی
پژوهش استفاده خواهد شد .در ابتدای مصاحبه از مصاحبههای ساختار نیافتره جهرت دسرتیابی بره
کدها و مفاهیم استفاده شد .در ادامه به کمک مصاحبه نیمه ساختارمند مردل مربوطره اسرتخراج و
تکمیل گردید .با توجه به توضیحات فوق ،به منظور غنای تحقیق ،تالش شد تا با افرادی که شخصراً
موضوع تحقیق را تجربه کرده اند و دارای دانش و تجربره براالیی در ایرن زمینره هسرتند ،مصراحبه
صورت گیرد؛ بنابراین برای نمونه گیری از روش نمونه گیری نظری که بر مفراهیم اسرتخراج شرده از
داده ها استوار است استفاده شده است (نصر و همکاران .)۴91۲ ،جامعه آماری ،شامل خبرگان حرفه
حسابداری ،اساتید حسابداری دانشگاه و شاغلین اعضای جامعه حسرابداران رسرمی ایرران ،مردیران
مالی شرکت های پذیرفته شد در بورس که دارای تخصص حسابداری هستند ،میباشرد .در مجمروع
پس از  ۴۱مصاحبه با خبرگان ،دادههای گردآوری شده به نقطه اشرباع رسریده و نیرازی بره انجرام
مصاحبههای جدید وجود نداشت .شایان ذکر است با توجه به استقبال مصاحبهشوندگان از موضروع
تحقیق و تمایل آنها به غنیتر شدن نتایج تحقیق ،میانگین مدتزمان مصاحبهها یرک سراعت بروده
است .در جدول  ۴ویژگی های خبرگانی که با آنها مصاحبه انجام شده ،ارائه گردیده است.
جدول  -1اطالعات جمعيت شناختی مشاركتكنندگان
سطح تحصيالت
سمت یا
موقعيت شغلی

تعداد

كارشناسی ارشد

دانشجو
دكتری

سابقه كار
دكترا 1۵-1۱ 1۱-۵

3۱-2۱

بيش از
3۱

مدیرمالی

1

۴

۱

۱

-

۴

۴

1

۴

استاد دانشگاه

9

-

-

-

9

-

۴

۴

۴

حسابرس

۴

-

-

۴

-

-

۴

-

تحلیلگر

۴

۴

-

-

۴

-

-

-

-
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الزم به ذکر است مالحظات اخالقی در اجرای پژوهش مدنظر قرار گرفت؛ بنابراین بدین منظور:
 -۴حق خروج از تحقیق برای هر یک از شرکتکنندگان محفوظ خواهد بود -۸ .زمان مصاحبه نیز
بنا به تحمل شرکتکنندگان تنظیم خواهد -9 .شرکت در مطالعه هرگز شرکتکنندگان را در
معرض هیچ گونه آسیب جسمی و روانی قرار نخواهد داد -۱ .تمامی دادهها ،فایلهای صوتی،
دستنوشتهها و یادداشتهای عرصه به جای اسم شرکتکننده یا یک کد عددی مشخص خواهد
شد.
 -3-4ارزیابی پژوهش
در پژوهش داده بنیاد چندوجهی مرحلره شرفافسرازی دادههرا نقرش ارزیرابی پرژوهش را ایفرا
مینماید؛ بنابراین سه نوع اعتبارسنجی انجام میشود .۴ :اعتبارسنجی نظری یعنری نظریره برا سرایر
نظریه هم مطابقت دارد .۸ .اعتبار سنجی تجربی یعنی نظریه با مشراهدات تجربری جهران مطابقرت
دارد .9.اعتبار سنجی درونی یعنی نظریه یک راه منسجم و منطقی برای صحبت درباره جهان اسرت.
در پژوهش حاضر هر چند پژوهشگران بخش شفافسازی داده هرا را بررای ارزیرابی پرژوهش کرافی
می دانند .با این وجود به منظور ارزیابی پژوهش پس از تحلیل دادههرای حاصرل از مصراحبههرا بره
روش کدگذاری سه گانه از زاویهبندی (اجماع دادهها یرا مثلرث سرازی) «کنتررل اعضرا » و «معیرار
مقبولیت» استروس و کروربین۸77۲ ،؛ مشرایخی و همکراران  ۴91۸اسرتفاده شرده اسرت .اجمراع
داده ها یعنی استفاده از منابع چندگانره داده هرا ماننرد گرردآوری دادههرا از گرروههرا ،محریطهرا و
زمان های مختلف ،در این تحقیق دیدگاه گروههای مختلرف افرراد درگیرر در مقولره مردیریت سرود
جمعآوری و تجزیه وتحلیل گردیده است .در میان مصراحبهشروندگان ،خبرگران حرفره حسرابداری،
اسراتید حسرابداری دانشرگاه و شراغلین اعضرای جامعره حسرابداران رسرمی ایرران ،مردیران مررالی
شرکت های پذیرفته شده در بورس ،حسابرسان و تحلیل گران که دارای تخصص حسابداری هستند،
حضور داشتهاند .اعتبار عضو زمانی رخ میدهد که پژوهشگر نتایج میدان را به اعضا جهت دسرتیابی
به قضاوت آنها برگرداند .به منظور بررسی کنترل اعضا ،متغیرهای اسرتخراج شرده از مصراحبههرا و
نتررایج حاصررل برره  ۱نفررر از صرراحبنظررران حرفرره ( ۸نفررر از مصرراحبهشرروندگان و  ۸نفررر از سررایر
صاحب نظرانی که در مصاحبه شرکت نداشته اند) ارائه و مورد پاالیش قرار گرفت .مقبولیرت بره ایرن
معنا است که یافته های تحقیق تا چه حد در انعکاس تجارب مشارکت کنندگان ،محقق و خواننده را
در رابطه با پدیده مورد مطالعه موثق و قابل باور است .آنهرا بررای ایرن منظرور ده شراخص معرفری
می کنند که برای مبانی آن ،مقبولیت این پژوهش با معیارهای مذکور ارزیابی شد که شامل تناسب،
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کاربردی بودن یافته ها ،زمینره مفراهیم ،منطرق ،عمرق ،انحرراف ،برداعت ،حساسریت و اسرتناد بره
یادداشتها میباشد.
 -۵یافتههای پژوهش
در نظریه داده بنیاد چند وجهی تجزیهوتحلیل دادهها در سه مرحله صورت مریپرذیرد .بره ایرن
منظور متن مصاحبههای صورت گرفته وارد نرمافزار مکس کیودا  ۴7گردیده ،کدگرذاریهرا صرورت
گرفته ،دسته بندی کدها اقدام شده و در نهایت کدها مرتب شدهاند .در ادامه مراحل و نتایج تحلیرل
مصاحبهها تشریح میگردد .۴ :بازتاب حوزههای مورد عالقه پژوهش و تجدید نظر
بازتاب پذیری در فرایند تحقیق و روش کار یک محقق ،تالشی است بررای فهرم اینکره چگونره
ارزش ها ،باورها و دیدگاههای یک نفر ممکن است در یافتهها رسوخ کنرد؛ بنرابراین در طری فرآینرد
توسعه نظریه ،به حوزه های مورد عالقه پژوهش شامل اهداف پژوهش سؤاالت ضروری است به طرور
مستمر مراجعه شود تا جهت گیری تجربی و نظری پژوهش در مسیر صحیح هردایت شرد؛ بنرابراین
می توان بیان کرد که این مرحله از نظریه داده بنیاد چند وجهی حاکم بر کل فرآیند است.
 -۸دومین مرحله خلق نظریه شرامل چهرار گرام مریباشرد؛ بنرابراین در مجمروع  ۱۱۸مفهروم
استخراج گردید .گام اول کدگذاری استقرایی معادل کدگذاری باز بدین صورت که بعد از انجام هرر
مصاحبه ،ابتدا متن هر مصاحبه بررسی شده است و با توجه به هر جمله اساسی درون متن ،مفاهیم
اولیه استخراج شده است (مهرانی و اسکندر .)۴91۱ ،محقق پس از هرر مصراحبه اقردام بره مطالعره
دقیق متن مصاحبه ،مقایسه سازی ،نامگذاری ،مفهومپردازی و مقولهبندی دادهها میپردازد و بعد از
کدگذاری مصاحبه بعدی را انجام میداد .نمونهای از کدگذاریهای انجام شده در تحقیرق بره شررح
زیر میباشد:
بخش عمده اقتصاد ما اآلن دست بورسیها نیست و دست شبهدولتیها است یعنی بخش عمرده
بنگاه های ما هنوز زیر نظر شرکتهای بورسی اداره نمیشوند مثالً وقتی شرما کرل اقتصراد را جمرع
بزنید می بینید مثالً شاید یک دهم کل اقتصاد دست شرکت های بورسی نیست{ عدم اداره بنگاههرا
توسط شرکتهای بورسی} .عمالً فرض بفرمائید با جابهجا شدن یک سری اعداد تروی صرورتهرای
مالی شرکت های بورسی واقعاً اقتصاد ما هیچ تغییری نمریکنرد چرون بخرش عمرده اقتصراد هنروز
وابسته به درآمدهای نفتی است { وابسته بودن اقتصاد به درآمد نفتری ،اقتصراد دولتری} بره خراطر
همین من فکر می کنم که نظام حسابداری کشورها ما هم یک نظام اآلن تقریبراً ضرعیف و ناکارآمرد
است{ ضعف و ناکارآمدی نظام حسابداری و اقتصادی کشور} .این ناکارآمدی از نظرر فرهنگری اثرر
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خودش رو در شرکت های بورسی گذاشته یعنی یک حسابدار که توی شرکت بورسی کرار مریکنرد
این ذهنیت را دارد که حاال کاری که میکنه خیلی به اون شکل کارآمدی یا اصطالحاً اثربخشری یرا
حتی محتوای اطالعاتی خیلی زیادی ممکنه نداشته باشه { سطح فرهنگ کار حسابداران} بنرابراین
من نظرم این خودبهخود دقت صورت های مالی و دقت ارقام صورتهای مالی رو کم مریکنرد .گرام
دوم اصالح مفاهیم ،به معنای تالش مستمر در راستای شفافسرازی مفراهیم اسرتفاده شرده اسرت.
مفاهیم می تواند در طی مراحل مختلف نظریه داده بنیاد چندوجهی تکامل یابند .اصرالح مفراهیم از
طریق طرح سؤال های مختلف با در نظر گرفتن مقوله ها انجام میشود؛ بنابراین به منظور ساماندهی
کدها ادغام و گروهبندی های اولیه مصاحبه ،اصالح مفاهیم از طریق جدول راهنمای ارتبراط شررطی
اسکات و هاول  ۸77۲انجام گردید که نتایج آن در جدول  ،۸ارائه شده است .همرانطور کره در ایرن
جدول مالحظه می کنید شش گروه اصلی به همراه اجزای شش گانه آن شامل (چه چیزی ،کجا ،چه
زمانی ،چرا ،چگونه ،پیامد) استخراج گردیده است .بره کمرک ایرن جردول ،در جردول  ۱کدگرذاری
الگویی انجام گردید .گام سوم کدگذاری الگویی معادل کدگذاری محروری اسرت؛ بنرابراین مقروالت
اصلی که از کدگذاری باز دادهها تکوین یافتهاند با یکدیگر مرتبط میشوند .در این نوع کدگرذاری از
مدل پارادایم مبتنی بر عمل /تعامل و نتایج اشتراوس وکوربین ( )۴117اسرتفاده شرده اسرت .بررای
این منظور مقوالت و روابط میان آنها در قالرب برچسرب پدیرده مرکرزی ،شررایط علری ،راهبردهرا،
شرایط مداخله گر ،بستر و پیامد طبقه بندی شدند .همچنین اکثر این جزئیات و کردهای براز جملره
خود مصاحبهشوندگان که به صورت  code in- vivoدر سطح مفاهیم با حداقل تغییرات ارائه شده
است.
جدول  -2راهنمای ارتباط شرطی پژوهش
گروه بندی

 Whatچه چيزی

where

when

كجا

چه موقع

 Whyچرا

چطور

شرایط
محیطی

شرایط محیطی اقتصادی
بازارکارومدیریت
سودچیست

ایران

درحالتوسعه
حاضر

دالیل
شرایط فعلی

تغییر شرایط
فعلی حرفه

ویژگیهای
شخصیتی

ویژگیهای شخصیتی
مدیران از انجام مدیریت
سود را چگونه ارزیابی می
کنید

ایران

هنگام ارائه
خدمت -
اجرای کار

دلیل عدم
فرهنگ

ویژگیهای
کسب وکار

وضعیت کل شرکت در
انجام مدیریت سود را
چگونه ارزیابی می کنید

ایران

هنگام اجرای
کار

نظارت
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How
consequence

بهبود کیفیت
کار

افزایش دانش افزایش منافع
شرکت
تخصصی-
تقویت
حاکمیت
شرکتی

کاهش ریسک-
بهبودکیفیت
کار
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گروه بندی

 Whatچه چيزی

ابزارهای مدیریت سود در
ابزارمدیریت
ایران را چگونه ارزیابی می
سود
کنید
انگیزه مدیران از مدیریت
انگیزه مدیران سود راچگونه ارزیابی می
کنید
ضوابط و ابزارهای فعلی
ارزیابی کنترل مدیریت
محدودیت
مدیریت سود سود را چگونه ارزیابی می
کنید

where

when

كجا

چه موقع

ایران

هنگام اجرای
کار

ایران

هنگام ارائه
خدمات-
اجرای کار

ایران

 Whyچرا
نظام
حسابداری

علی

عوامل شخصیتی

مداخلهگر

عوامل محیطی

زمینهای

دانش تخصصی

مفاهيم


معیارهای انتخاب مدیران
توانایی مدیر
تیپ شخصیتی سرمایهگذاران
شخصیت مدیران
درستکاری و اعتقاد حرفهای
نوع نگرش



شرایط موجود در جامعه حرفهای
محیط حسابرسی
محیط اجتماعی
محیط حقوقی
محیط اقتصادی
محیط گزارشگری مالی
محیط حرفهای
وضعیت آموزشهای حرفهای
محیط سیاسی



تربیت حرفهای
عمق دانش
ضعف دانش تخصصی



















consequence

روشهای پیامد مثبت و
منفی
مدیریت سود
پیامد مثبت و
منفی

بر کل ساختار
نیاز به
نظارت و عوامل
هنگام اجرای
اصالحات کالن حرفه اثر
انضباطی
کار
میگذارد
دارد

جدول  -3نمونه مقوله و مفاهيم
نوع مقوله

How

چطور

دالیل شخصی ایجادروشهای
مختلف
دالیل منافع
مدیریت سود
شرکت

منبع :یافتههای پژوهشگر
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نوع مقوله

مقوله

زمینهای

ضعف نظام
حسابداری

راهبرد

روشهای مدیریت
سود

پیامد

پیامد در سطح
کالن

مفاهيم


ضعف و ناکارآمدی نظام حسابداری
 ارجحیت قوانین مالیاتی نسبت به استانداردهای حسابداری
 عدم بهای تمام شده مدون دقیق
 قواعد تسعیر ارز خیلی باز تعریف میشه
 ضعف و ناکارآمدی نظام حسابداری اقتصادی
 وابسته بودن نظام حسابداری به دولت
 عدم وجود سیستم اطالعاتی یکسارچه



مدیریت سود تعهدی
 سازههای حسابداری
مدیریت ارائه اطالعات
 تغییر طبقهبندی اطالعات
 تغییر در شیوه ارائه اطالعات و گزارشگری
مدیریت زمان مجامع
 تنفس مجمع
 جابهجایی مجمع
 بازی با طول سود سهامدار
مدیریت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه










کاهش سالمت اقتصادی جامعه
بحران در صنعت
عدم اعتماد بازار سرمایه
منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  -4كدگذاری الگویی – معادل كدگذاری محوری
نوع مقوله

مقوله اصلی

شرایط علی

عوامل شخصیتی ،ویژگیهای کسبوکار ،انگیزه مدیران

شرایط مداخلهگر

عوامل محیطی ،عوامل محدودکننده مدیریت سود

شرایط زمینهای

نظام قانونی ،مدیریت منابع انسانی ،ضعف نظام حسابداری ،دانش تخصصی ،عوامل فرهنگی

راهکارها
پیامد

روش های مدیریت سود :مدیریت زمان مجامع ،مدیریت ارائه اطالعات ،مدیریت سود تعهدی،
مدیریت سود واقعی ،مدیریت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
پیامد در سطح شرکت و استفادهکنندگان اطالعات گزارشگری مالی
پیامد در سطح کالن
منبع :یافتههای پژوهشگر
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تلخيص نظری:
مرحله آخر خلق نظریه ،تلخیص نظری است .این مرحله کدگذاری انتخابی در گراندد تئوری
است .اگرچه در کدگذاری محوری مقولهها به صورت نظاممند بهبود یافتند و با زیر مقولهها پیوند
داده شدند؛ با این حال این مقوله میبایست که برای تشکیل یک آرایش نظری بزرگتر یکسارچه
میشدند؛ بنابراین در مرحله کدگذاری انتخابی فرآیند یکسارچهسازی و بهبود مقولهها صورت
گرفت؛ بنابراین ،دادههای خام مصاحبههای پژوهش حاضر پس از کدگذاری و دستهبندی در قالب
مفاهیم و مقولهها ،به استخراج یک مقوله هستهای یا پدیده اصلی پژوهش یعنی مدیریت سود ،بر
اساس تأکید گستردهای که مصاحبهشوندگان به این مضمون داشتند ،منتهی شد .در راستای تبیین
مدل نهایی پژوهش ،اجزای کدگذاری الگویی ارائه شده در شکل  ۴به شرح ذیل تشریح میگردد.

شكل  -1الگوی مفهومی مدیریت سود
منبع :یافتههای پژوهشگر
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 -6نتایج تحليل دادهها
یک نظریهپرداز زمینه بنیان می تواند نظریه خود را به سه شیوه نمودار ،تشریحی و روایت
داستان و یا به صورت مجموعهای از گزارهها ارائه نماید (مشایخی .)۴91۸ ،در این پژوهش الگوی
نهایی به دو روش نمودار مدل مدیریت سود ارائه و سسس مدل مذکور تشریح میگردد .همانطور که
اشاره شد اکثر پژوهشها در این حوزه مروری ،آرشیوی و به صورت کمی است؛ بنابراین جای
پژوهش های کیفی که به طور مستقیم با افراد مرتبط با موضوع مدیریت سود ارتباط برقرار میکند
و به کمک آنها مطالب راهبردی را استخراج نماید احساس میشود .به منظور پر کردن خأل
تحقیقاتی و این نیاز ،پژوهش حاضر ضمن مصاحبه با  ۴۱نفر از خبرگان حرفه حسابداری و به
کمک رویکرد نظریه داده بنیاد چند وجهی تالش نمود تا تصویر جامعی در این خصوص در ایران
ارائه دهد .در این پژوهش مقوله محوری ،اصلیترین چالش پیش روی شرکتها در ایران میباشد.
چرا که د رگیر شدن با مسئله مدیریت سود خالی از مخاطره نیست؛ و مدیریت سود مثل یک کار
میماند اگر با دید مثبت به آن نگاه کنی مثبت است و اگر با دید منفی به آن نگاه کنی ،کشتن
است؛ بنابراین بر اساس مدل به وجود آمده پژوهش و طبق تجزیهوتحلیل نظرات خبرگان ،این
مقوله ناظر به مسیری است که مدیران و سهامداران و افکار عمومی توافق کنند که راهکارهایی در
جهت کاهش آن اجرا کنند و به گونهای عمل شود که منافع سهامدار و شرکت هر دو در نظر گرفته
شود؛ بنابراین در این راستا هسته مرکزی «مدیریت سود» می باشد .در پژوهش حاضر با ارائه شرایط
علی به دنبال کشف رویدادها و وقایعی علیتی هستیم که منجر به خلق پدیده «مدیریت سود» در
شرکتهای ایران میشوند؛ بنابراین با بررسی متن مصاحبهها و نتیجههای به دست آمده از روش
مقایسه مداوم مقولههای اصلی در این بخش شامل عوامل شخصیتی ،ویژگیهای کسبوکار و انگیزه
مدیران میباشد  .مدیران برای اینکه از عهده انجام وظایف محوله برآیند به صفات شخصیتی نیاز
دارند .در حقیقت در یک مقوله سازمانی ،شخصیت مدیر جدا از موقعیتهایی که برای سازمان
فراهم می شود تعریف نشده است بنابراین رفتارهایی که یک مدیر انجام میدهد مهم میباشد.
دومین مورد در خصوص شرایط علی ویژگیهای کسبوکار در مفاهیم ،بررسی وضعیت کل شرکت
(جایگاه ،صنعت ،قوانین ،تکنولوژی ،هدف) طبقهبندی میشود .به نقل از ال دیری (،)۸7۴۲
ویژگی های شرکت مربوط به قراردادهای بین سهامداران ممکن است بر رفتار مدیریت اثرگذار باشد.
مهمترین موضوع مطرح شده در خصوص شرایط علی ،انگیزه مدیران میباشد به طور کلی با توجه
به ادبیات تحقیق دو دیدگاه در خصوص انگیزه مدیریت وجود دارد یکی دیدگاه مثبت و دیگری
دیدگاه منفی بدین منظور در پژوهش حاضر انگیزه مدیران به سه گروه انگیزه سفید ،انگیزه سیاه و
انگیزه خاکستری به همراه پیامدهای آن تقسیمبندی شده است .انگیزه سفید در برگیرنده
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انگیزه های سازمانی است که سبب افزایش منافع شرکت میشود بنابراین پیامدهای ناشی از آن
مثبت شامل افزایش شفافیت اطالعاتی ،در راستای مثبت کردن بیزنس ،مدیریت اطالعات ،افزایش
ارزش سهام ،انتقال اطالعات بین استفاده کنندگان داخلی و خارجی است .دومین گروه شامل انگیزه
سیاه میباشد که در برگیرنده انگیزه های فردی است بنابراین پیامدهای منتج از این نوع انگیزه
منفی و شامل عدم اعتماد بازار سرمایه ،بحران صنعت ،جهت سرمایهگذاری به سمت غیرواقعی،
ارائه پیام غیرواقعی به سهامدار ،محدودیت برای شرکت و مدیر آتی ،زیر سؤال بردن کیفیت ،متضرر
شدم سهامدار اقلیت ،عدم تقارن اطالعاتی ،کاهش کیفیت اطالعات میباشد و سومین گروه
انگیزه های خاکستری است که دربرگیرنده انگیزههای بیرونی میباشد که پیامدهای آنها میتواند
هم مثبت شامل افزای ش منافع شرکت ،حفظ نقدینگی در شرکت و هم منفی شامل ارائه پیام
غیرواقعی به سهامدار ،بحران در اقتصاد ،کاهش کیفیت اطالعات ،عدم تقارن اطالعاتی باشد.
 -1-6راهبردها مدیریت سود و شرایط مداخلهگر
پس از بررسی شرایط علی مؤثر بر مدیریت سود از منظر خبرگان حوزه حسابداری ،توجه به
راهبردها و کنش و واکنش هایی که طی تعامل افراد در فرآیند مدیریت سود و تحت پدیده محوری
و سایر مقولهها رخ میدهد تحت این عنوان قابل دستهبندی است؛ بنابراین در این بخش به این
مطلب که مدیریت سود با چه ابزارها و راهبردهایی انجام میشود میپردازد؛ بنابراین با کاوش در
نظر خبرگان روشهای مدیریت سود شامل پنج مقوله مدیریت ارائه اطالعات ،مدیریت سود تعهدی،
مدیریت سود واقعی ،مدیریت زمان مجامع و مدیریت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه میباشد.
مدیریت سود تعهدی روشی است که در آن مدیر بدون تأثیرگذاری بر وجه نقد بدون اخذ
تصمیمات اقتصادی ،تنها در بستر دفاتر حسابداری اقدام به مدیریت سود میکند (دیچو و همکاران،
۸7۴7؛ دی آنجلو ۴1۲1؛ دیفوند و سابرمانیام  .)۴111مدیریت سود بر اساس فعالیتهای واقعی
روشی است که مدیر برای رسیدن به سطح مورد انتظار خود ،تصمیمات واقعی اخذ میکند
رویچادری ()۸771؛ کوهن و همکاران۸77۲ ،؛ کوهن و زاروین ۸7۴7؛ کوتاری )۸7۴1؛ به عنوان
مثال به منظور افزایش سود میزان هزینه تبلیغات را کاهش میدهد .یکی دیگر از روشهای
مدیریت سود که ممکن است خاص شرایط ایران باشد مدیریت زمان مجامع میباشد .یکی از قوانین
برگزاری مجامع شرکتها مربوط به زمان و نحوه اطالعرسانی آنهاست .مجمع عمومی عادی سالیانه
برای رسیدگی به صورت های مالی شرکت ،رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم
سود و اندوخته بین صاحبان سهام و ...سالی یکبار در زمانی که در اساسنامه پیشبینی شده تشکیل
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میشود؛ بنابراین مدیریت زمان مجامع شامل ریز مقولههایی چون تنفس مجمع ،جابهجایی مجمع
و بازی با سود سهامدارها جهت پرداخت دیرتر سود تقسیمی و استفاده از آن در جایی دیگر
میباشد .مدیریت ارائه اطالعات در برداشت استفادهکنندگان از اطالعات مؤثر است؛ بنابراین این
احت مال وجود دارد که مدیران به وسیله مدیریت کردن ارائه اطالعات بر ،برداشت استفادهکنندگان
از موفقیت شرکت در رسیدن به اهدافش تأثیرگذار باشد .آخرین مقوله اصلی در بحث راهبردها
رخدادهای بعد از تاریخ ترازنامه میباشد که از  ۴/۴هر سال تا  ۱ /9۴همان سال است که گاهاً در
شرکت های بورسی جهت جلوگیری از سقوط سهام و افزایش ارزش سهام انجام میگیرد .همچنین
شرایط مداخلهگری چون عوامل محدودکننده مدیریت سود (بحثهای انضباطی و نظارت) و عوامل
محیطی (شرایط موجود در جامعه حرفهای) بر راهبردهای فوقالذکر تأثیر دارد .در پژوهشی آلوارادو
و الفارگا ،) ۸7۴1( ،۲نشان دادند که حسابرسی بیرونی یک مکانیزم مهم برای کاهش مدیریت سود
است .همچنین بر اساس تئوری نمایندگی ،مدیران اطالعات بیشتری در مقایسه با سهامداران دارند
و ممکن است تصمیماتی اتخاذ نمایند که در راستای منافع سهامداران نباشد .شرایط موجود در
جامعه حرفهای شامل محیط حسابرسی ،محیط اجتماعی ،محیط حقوقی ،محیط اقتصادی ،محیط
گزارشگری مالی ،محیط حرفهای ،وضعیت آموزشهای حرفهای و محیط سیاسی میباشد.
محیط حسابرسی بدین معنی که ضعف در شکل گزارشگری خارجی وجود دارد و شکل گزارش
حسابرسان خارجی خیلی وقت ها از یک نسخه فرمالیته و تشریفاتی تبعت میکند .عالوه بر این
طبق نظر برخی از خبرگان نظام حسابرسی ما یک نظام حسابرسی گران و سخت میباشد .به اعتقاد
خبرگان محیط اجتماعی ناشی از عوامل ضعیف بودن جایگاه سهامدار خرد در جامعه ،دیدگاه
کوتاهمدت در اقتصاد ،س یاست و فرهنگ ،خراب بودن افکار افراد ،فراموشکار بودن جامعه ایران و
دیدگاه کوتاهمدت جامعه ایران میباشد .از لحاظ حقوقی ،نظام حقوقی ما مکتوب است .یک نظام
قانونی و مقرراتی شامل حمایت از حقوق مالکیت ،نظارت بر اجرای قراردادها و یک نظام حسابداری
مناسب است .بسیار ی از تصمیمات اصلی و کالن شرکت ها با در نظر گرفتن متغیرهای کالن
اقتصادی و سیاسی صورت میگیرد؛ بنابراین طبق تجزیهوتحلیل نظر خبرگان ساختار اقتصادی
کشور به عنوان عوامل مداخلهگر دارای اهمیت بسیار زیادی است؛ که بر روی ارقام صورتهای مالی
تأثیرگذار است ،کالن ترین متغیرهای اثرگذار اقتصادی به اعتقاد خبرگان تغییرات قیمت ارز و
قیمت نفت می باشد .چرا که در کشور ما وقتی متغیرهای کالن اقتصادی تغییر میکند شرکتهایی
که تحت تأثیر آن قرار میگیرند سعی میکنند صورتهای مالیشان را با توجه به شرایط اقتصادی
تعدیل کنند؛ بنابراین بر روی کیفیت صورتهای مالی هم تأثیرگذار است .همچنین محیط
گزارشگری مالی شامل تقویت و کنترل کیفیت گزارشگری مالی و شخصیت اطالعات میباشد .از
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لحاظ وضعیت آموزشی ،ضعف در آموزش وجود دارد و بنابراین تقویت سیستم آموزشی باید لحاظ
شود .به اعتقاد خبرگان عدم ت سلط ممیز مالیاتی بر حرفه ،عدم آگاهی برخی از مدیران از مدیریت
سود ،پایین بودن تخصص و سواد مالی مدیران مالیاتی و عدم تخصص مدیران باالسری عواملی
است که نشان دهنده ضعف در آموزش است .در مقابل برخی از افراد به علت آگاهی زیاد و در
معرض اطالعات زیاد قرار گرفتن اقدام به مدیریت سود میکنند .طبق نظر خبرگان محیط حرفهای
شامل حاکمیت شرکتی ،برداشتن پیشبینی ها در بازار ،به روز کردن ساختار قوانین و استانداردها،
عدم پیش بینی ،عدم استقالل حرفهای میباشد .سیاستهای دولت شامل برخی سیاستهای کالن
اقتصادی است .تأثیر این سیاستها بر توسعه بخش مالی می تواند هم از طرف عرضه و هم از طرف
تقاضای بخش مالی انجام شود؛ بنابراین طبق نظر خبرگان محیط سیاسی تحت تأثیر عوامل
سیاستهای مالی و پولی دولت ،سیاست های کالن دولت و روابط سیاسی ،نحوه عرضه و تقاضا،
سیاست ارزی مملکت ،روابط سیاسی مملکت میباشد .از منظر خبرگان بحثهای انضباطی و
نظارت بیان کننده عوامل محدودکننده مدیریت سود در پژوهش حاضر میباشد و ضعف در نظارت و
به کارگیری افراد ناشایست خأل بزرگ اقتصاد ایران است .در حالی که دچار تعدد دستگاههای
نظارتی هستیم ،اما عمالً هیچ نتایجی از آنها خارج نمیشود و خود دچار تخلفات و عذرآوری
هستند که دیگران را وادار به تذکر میکنند .به اعتقاد خبرگان ،وجود نظارت کافی و به دنبال آن
تشویق و تنبیه مناسب از عوامل بازدارنده قانون گریزی و مدیریت سود است .در کنار نظام تنبیهی
وجود یک نظام تشویقی مناسب نیز در قانونگرا شدن افراد جامعه مؤثر است.
 -2-6پيامدهای ناشی از اتخاذ راهبردها
با کاوش در نظرات مصاحبهشوندگان پیامدهای مدیریت سود ناشی از راهبردها شامل دو پیامد
در سطح شرکت و استفاده کنندگان اطالعات گزارشگری مالی و در سطح کالن میباشد .بر اساس
ادبیات تحقیق و بررسی نظر خبرگان با توجه به انگیزه مدیران از مدیریت سود ،مدیریت سود
میتواند مثبت و منفی باشد  .پیامد مثبت شامل افزایش ارزش سهام ،در راستای مثبت کردن
بیزینس ،افزایش شفافیت اطالعاتی ،آگاهی بخشی سهامدار میباشد .همچنان که گانی ()۸7۴7
اظهار داشت که دستکاری اقالم واقعی توسط مدیریت فرصتطلبانه نمیباشد بلکه ابزاری در دست
مدیران جهت آگاهی بخشی سهامداران در مورد عملکرد بهتر سنوات آتی میباشد؛ و پیامد منفی
ناشی از مدیریت سود منفی با توجه به انگیزههای سیاه یعنی انگیزههایی که ناشی از منفعت
شخصی مدیر میباشد بنابراین در برگیرنده مقوله هایی چون گمراه شدن سهامدار ،محدودیت برای
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شرکت و مدیر آتی ،تحریف در گزارشگری مالی است که تبعات بسیاری عالوه بر شرکت در سطح
کالن ایجاد میکند .آشتاب و همکاران ( )۴911بیان نمودند ابزارهای مدیریت سود تحت تأثیر نوع
صنعت است و بحران مالی پیشبینی ش ده و ابزارهای مدیریت سود به صورت علت و معلول بر
یکدیگر اثر می گذارند .لذا پیامدهای ناشی از مدیریت سود در سطح کالن سبب کاهش سالمت
اقتصادی جامعه ،بحران در صنعت،و عدم اعتماد بازار سرمایه میشود؛ بنابراین میتوان بیان کرد
جهت کاهش مدیریت سود در شرکت باید بسترسازی شود .هر چند ذات حسابداری به گونهای
است که گاهاً مدیریت سود اتفاق میافتد.
 -3-6شرایط بستر
راهبردها (روش های) مدیریت سود تحت تأثیر ویژگی های زمینه و بستر حرفه حسابداری قرار دارد.
طبق نتایج تحقیق ،این عوامل عبارتند:
«نظام قانونی»» ،مدیریت منابع انسانی»« ،ضعف نظام حسابداری»« ،دانش تخصصی» و «عوامل
فرهنگی» .رویز ،)۸7۴1( 1بیان داشت بسته به کشور ،جایی که شرکت در آن قرار دارد آنها مشمول
چارچوب قانونی متفاوتی میشوند (آییننامه ها در مقابرل قروانین عمرومی)؛ کره مبتنری برر سرطح
حمایت سرمایه گذاران کشور است؛ بنابراین چارچوب قانونی کشور بر مردیریت سرود اثرگرذار اسرت
(رویز .)۸7۴1 ،به طور معمول دولت یکی از بازیگران عمده بخرش مرالی اقتصراد اسرت .طبرق نظرر
خبرگان به نوعی فشارهای دولت و تعدیل مصوبات دولت و مجلس با تغییر شرایط اقتصادی و تغییر
در دولت مزید بر علت ،مدیریت سود میباشد .با توجه به تحوالت اقتصادی کشرور چنرین بره نظرر
مریرسررد کرره نظررام آموزشری حسررابداری از نارسررائیهررایی برخروردار اسررت .برره اعتقرراد برخرری از
مصاحبه شوندگان عدم وجود بهای تمام شده مدون و دقیق ،عدم وجود سیستم اطالعاتی یکسارچره،
وابسته بودن نظام حسابداری به دولت ،ضعف و ناکارآمردی نظرام حسرابداری و اقتصراد کشرور ،براز
تعریف شدن قواعد تسعیر ارز عواملی هستند که نقش مهمی در نظام حسابداری دارند؛ بنابراین رفع
نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان خرد و کرالن ،مسرتلزم داشرتن یرک نظرام حسرابداری کارآمرد
میباشد .یکی از عمدهترین دغدغههای مدیران کارآمد در سطوح مختلف چگونگی ایجراد بسرترهای
مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفههاست تا آنها با حس مسرئولیت و تعهرد کامرل بره
مسائل جامعه و حرفه خود بسردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفره خرود را رعایرت کننرد.
دانش تخصصی مدیران و کارکنان عامل اصلی دیگر در مدیریت سرود دربرگیرنرده مفراهیم تربیرت
حرفهای ،عمق دانش و ضعف دانش تخصصی است که نقش مهمی در مدیریت سود ایجاد مریکنرد.
در نهایت ارزش های فرهنگی یکی از فاکتورهای مهم و اثرگذار در تجارت جهرانی اسرت .دیسرندر و
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همکاران ،)۸7۴۴( ۴7رابطه بین ارزش های فرهنگری ،خصوصراً فردگرایری و مردیریت سرود را مرورد
بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که کشورها با سطح باالی فردگرایی تمایل به سطح کمترری
از مدیریت سود دارند .ستایش و همکاران ( )09 :۴91۸بیان نمودند بین سررمایه فکرری و مردیریت
سود رابطه معنیداری وجود ندارد.
 -4-6شفافسازی مبتنی بر دادهها
پس از خلق نظریه ،شفافسازی دادهها ضروری است .در خصوص اعتبار دادههای تجربی به
صورت شفاف همانطور که اشاره شد اکثر کدها به صورت  code in- vivoو در سطح مفاهیم بدون
تغییرات و در سطح کدگذاری باز با حداقل تغییرات است بنابراین مبتنی بر نتایج استقرایی است .از
آنجایی که مدل نهایی هم با داده های تجربی و هم با ادبیات پژوهش سازگاری دارند بنابراین از
انسجام نظری برخوردار میباشند .نتایج جدول چهار نشان میدهد در چه حوزههایی نیازمند تمرکز
و توجه بیشتر به منظور کاهش مدیریت سود و بهبود کیفیت در شرکتهاست.
جدول  -4شفافسازی مبتنی بر دادهها
نوع مقوله

علی

مقوله

ادبيات تجربی

عوامل
شخصیتی

رابطه باورهای دینی مدیران و مدیریت سود (سساسی و حسنی)۴91۱،
ویژگیهای مدیریت و مدیریت سود (چو و چان۸7۴۲ ،؛ وانگ و همکاران )۸7۴0

ویژگیهای کسبوکار

اثر استراتژی شرکت بر مدیریت سودماکتیانتو ۸7۴0 ،۴۴؛

انگیزه مدیران

انگیزههای مدیریتی و مدیریت سود (رونن و یاری )۸77۲
امنیت شغلی و مدیریت سود (کای و همکاران )۸7۴0
استانداردها :استانداردهای حسابداری و مدیریت سود در جهان (یو )۸7۴۱ ،۴۸

عوامل محیطی

عوامل محیطی شامل شرایط موجود در جامعه حرفهای خاص کشور ایران میباشد.
رکود اقتصادی (باغویان؛)۴911
آموزش حرفهای و مدیریت سود ،چاینگ و همکاران ۸7۴1؛
کیفیت حسابرسی و مدیریت سود (الوارادو و الفارگا ()۸7۴1

مداخلهگر
عوامل محدودکننده
مدیریت سود

بستر

شامل ضعف نظارت و بحثهای انضباطی خاص شرکتها در ایران میباشد.

مدیریت منابع انسانی

بیمه بیکاری کارکنان و مدیریت سود (دوو همکاران )۸7۴1 ،۴9
رابطه بین سرمایه فکری و مدیریت سود (ستایش و همکاران)۴91۸ ،

ضعف نظام حسابداری

خاص سیستم حسابداری در ایران میباشد.

دانش تخصصی

دانش مالی مدیر و مدیریت سود (جیانگ ،ژو و هوانگ ۸7۴9؛
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مقوله

ادبيات تجربی

عوامل فرهنگی

دیسندر ()۸7۴۴
مدیریت سود واقعی؛ رویچادری ()۸771؛ کوهن و همکاران۸77۲ ،؛ کوهن و زاروین
۸7۴7؛ کوتاری )۸7۴1

راهبرد

مدیریت سود تعهدی :مدیریت سود از طریق سازههای حسابداری (دیچو و همکاران،
۸7۴7؛ دی آنجلو ۴1۲1؛ دیفوند و سابرمانیام )۴111
مدیریت طبقهبندی اطالعات :مک وی ۸771؛ الفانسو و همکاران۸7۴۱ ،؛ مالیکو و
همکاران ۸7۴۲
روشهای مدیریت سود
مدیریت زمانبندی مجامع :خاص شرکتهای موجود در کشور ایران
مدیریت ارائه اطالعات :مدیریت اطالعات دهندگی و آگاهی بخشی سود از طریق
ابزارهای مختلف چون گزارشگری صورت سود و زیان جامع به جای صورت سود و زیان
(لی و وانگ)۸771 ،
مدیریت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :خاص شرکتهای موجود در ایران

پیامد

در سطح شرکت و
استفادهکنندگان اطالعات
در گزارشگری مالی
در سطح کالن

گانی ()۸7۴7
بحران مالی و مدیریت سود :آشتاب و همکاران ()۴910
منبع :یافتههای پژوهشگر

 -۷بحث و نتيجهگيری
هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت سود و تعیین مدل مناسب با توجه به
شرایط ایران می باشد .بدین منظور از رهیافت نظریه داده بنیاد چند وجهی استفاده شده است.
اغلب اجزای الگوی مدی ریت سود که در این پژوهش ارائه شده با ادبیات موجود مطابقت دارد اما با
وجود شباهتهای زیاد بسیاری از مؤلفه ها و عوامل خاص در این مدل معرفی و مورد تأکید قرار
گرفته است که به عنوان نمونه می توان به مدیریت زمان مجامع ،مدیریت رویدادهای بعد از ترازنامه،
مدیریت ارائه اطالعات ،انگیزه مدیران و بحثهای انضباطی نام برد.
یکی از دستاوردهای این پژوهش و مدل ارائه شده برای مدیریت سود این است که در این مدل
مفهوم مدیریت زمان مجامع که روشی دیگر برای انجام مدیریت سود است ،معرفی شده است.
مدیریت زمان مجامع شامل تنفس مجمع ،جابهجایی مجمع ،تشکیل مجمع در روزهای آخر به
دلیل تأخیر در پرداخت سود سهامدار به منظور درست کردن چیدمان شرکت میباشد .طبق
بررسیهای انجام شده در ادبیات ،محقق به مواردی که به این مفهوم پرداخته شده باشد برخورد
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ننموده است؛ بنابراین روش فوق سبب تحقق یکی از اهداف پژوهش که پر کردن خأل موجود در
ادبیات تحقیق است دست یافته و منجر به دانش افزایی در حوزه مدیریت سود شده است .الزم به
ذکر است این امکان وجود دارد روش فوق (مدیریت زمان مجامع) با توجه به شرایط خاص در ایران
شناسایی شده باشد .یکی دیگر از دستاوردهای پژوهش حاضر ،مدیریت سود از طریق رویدادهای
بعد از تاریخ ترازنامه می باشد که این مورد هم ممکن است با توجه به شرایط خاص در ایران
شناسایی شده باشد .همچنین دیگر مواردی که در این تحقیق معرفی و مورد تأکید قرار گرفته،
مدیریت سود از طریق مدیریت ارائه اطالعات است و در برگیرنده دو مقوله تغییر طبقهبندی
اطالعات و تغییر در شیوه اطالعات است .تغییر طبقهبندی اطالعات بر این مبنا میباشد که سود
خالص شرکت تغییر نمیکند و درون صورت سود و زیان است (مک وی )۸771 ،۴۱بنابراین طبق
نظر خبرگان شامل تغییر در طبقه بندی گزارشگری اقالم سود و زیان میباشد .ثقفی و جمالیان پور
 ،۴910در پژوهشی با بررسی تعامل میان روش های مختلف مدیریت سود به این نتیجه رسیدند که
شرکت ها به ترتیب از مدیریت سود واقعی ،مدیریت اقالم تعهدی و مدیریت تغییر طبقهبندی
استفاده می کنند .به منظور بهتر نشان دادن وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت ،تغییر طبقهبندی
در صورت سود و زیان می تواند به عنوان عاملی جدید برای مدیریت حسابها و افزایش توابع
مطلوبیت مدیر باشد  .به اعتقاد خبرگان ،دومین مقوله فرعی در مدیریت ارائه اطالعات شامل تغییر
در شیوه ارائه اطالعات و گزارشگری میباشد؛ که در برگیرنده دو ریز مقوله استراتژی شرکت در
ارائه اطالعات و تغییر محتوا و شکل گزارشگری میباشد که معرفی و مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین در تحقیقات پیشین انگیزه مدیران ،به عنوان عوامل مؤثر بر مدیریت سود مورد تأکید قرار
گرفته است (از جمله کای و همکاران  ،۸7۴0رونن و یاری ۸77۲؛ مشایخ و همکاران )۴91۸؛ که
در پژوهش حاضر نیز عوامل فوق مورد تأیید خبرگان قرار گرفت به عالوه در پژوهش حاضر نگاهی
جدید به انگیزه ها داشته و انگیزه مدیران را به سه گروه انگیزه سفید ،سیاه و خاکستری به ترتیب
مبتنی بر سازمانی بودن ،فردی بودن و انگیزههای بیرونی همراه با پیامدهای آن معرفی نموده است.
یکی دیگر از عوامل خاصی که در این مدل معرفی شده و مورد تأکید قرار گرفته است بحثهای
انضباطی است که شامل تشویق و تنبیه مناسب ،مخدوش شدن اعتبار مدیرعامل و شرکت ،دریافت
پوئن منفی ،تنبیهات بازار میباشد که در واقع سبب محدودیت در مدیریت سود میشود .البته الزم
به ذکر است از لحاظ نهادهای ناظر ضعف در عوامل انضباطی وجود دارد؛ بنابراین با توجه به
توضیحات پیشگفته می توان بیان داشت مدیریت سود تأثیر بسیار مهمی بر شرکت حرفه و سطح
کالن اقتصادی دارد هر چند عوامل هریک از موارد ذکر شده ممکن است منجر به انگیزه برای
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مدیریت سود گردد؛ بنابراین با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادی گردد به منظور اثربخش بودن
جهت بهبود کیفیت شرکت ها و کاهش عدم تقارن اطالعاتی با توجه به اینکه شرایط زمینهای
شامل نظام قانونی ،مدیریت منابع انسانی ،ضعف نظام حسابداری ،دانش تخصصی و عوامل فرهنگی
می باشند توسط هریک از مقامات مسئول اصالح و بهبود یابد .همچنین سازمانهای نظارتی مانند
سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی با اعمال قوانین ،استانداردها و دستورالعملهای
مناسب و کارا به طوری که این قوانین شفاف و رسا بوده و امکان نقض آن توسط شرکتها و
مدیران نباشد و تهیه چکلیستهای مرتبط با مدیریت سود میتوانند نقش مهمی در زمینه
مدیریت سود ایفا نمایند .همچنین از آنجا که مسئله مدیریت سود ،مسئلهای حیاتی برای شرکت و
بالطبع کشور است .پیشنهاد میشود از متغیرهای بدست آمده از الگوی پژوهش حاضر برای آموزش
و افزایش آگاهی عموم بهویژه دانشجویان رشتههای مرتبط استفاده و اقدامات جدیتری انجام شود؛
و با توجه به اینکه روش مدیریت زمان مجامع روشی جدید در خصوص انجام مدیریت سود است
لذا شناسایی جایگاه پدیده مدیریت زمان مجمع و سایر روشهای مدیریت سود میتواند نقش
مهمی در کاهش پدیده مدیریت سود و شفافیت و کیفیت بیشتر ایفا کند .لذا الگوی مفهومی این
تحقیق در رابطه با مدیریت سود و ابعاد و مؤلفههای مربوط به آن دست یافت ،میتواند جهت
بررسیهای بیشتر در پژوهشهای آتی نقش مؤثری داشته باشد ،بنابراین برخی از این پیشنهادات
به شرح زیر است:
 ارائه الگوی مفهومی مدیریت سود به تفکیک صنعت
 تجزیهوتحلیل کمی و اندازه گیری مدیریت سود جهت دستیابی به یک مدل رگرسیونی
می تواند در مطالعات آتی مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.
 از آنجا که انگیزه مدیران یکی از مفاهیم بنیادین و به عنوان عاملی بسیار مهم که منجر به
مدیریت سود میشود و در این تحقیق معرفی شده است .بررسی و شناسایی انگیزه مدیران
از مدیریت سود از طریق نظریهپردازی زمینه بنیان میتواند مورد واکاوی قرار گیرد.
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